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MATERINSKI DAN V KS 
REMŠNIK
Krajevna skupnost Remšnik ob mater-
inskem dnevu vabi vse mamice, babice, 
dekleta in žene, kakor tudi ostale, na 
ogled komedije »Kjer so milijoni, se še 
banka prikloni« v izvedbi dramske sekcije 
kulturnega društva Kapla. Delo je lastna 
priredba znane igre pod režijo Ivana 
Verčka.   Komedija bo v petek, 23. marca 
2012, ob 19. uri v dvorani na Remšniku.  
Za vse ženske obiskovalke vstop prost. 

Krajevna skupnost Remšnik

Majhni kamenčki ustvarjajo mozaik uspeha

POIŠČITE ZLATO POT 
OBČINE RADLJE OB DRAVI
4. mesto za razvojno najbolj prodorno 

občino v projektu Zlati kamen je za 
Občino Radlje ob Dravi velik uspeh. V 

okviru tega dosežka smo se odločili, da 
izpostavimo simboliko zlatega kamna. 
To pomeni, da gotovo obstajajo kotički 

v naši občini, ki so še neodkriti in po 
vašem prepričanju zlata vredni ter si 
zato zaslužijo vso pozornost in hvalo. 

V ta namen vas vabimo, drage občanke 
in občani, da nam pomagate najti nara-
vno okolje, pa naj si bo to kotiček, pot 

ali karkoli drugega, kar se vam zdi, da je 
»zlata« vredno in da simbolizira po-

men naše občine. Kot primer: v kolikor 
menite, da je lahko Dvorec Radlje simbol 

naše občine, nam pošljite fotografijo, 
predstavitev ali le predlog na naslov: 
Občina Radlje ob Dravi, Mariborska 

cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi ali na elek-
tronski naslov obcina.radlje@radlje.si. 

Prijave bomo zbirali do 30. aprila 2012.
O predlogih bo nato odločala strokovna 
komisija, najboljše tri predloge pa bomo 
tudi nagradili, jih predstavili v novičkah 

in na spletni strani naše občine. 
Veseli bomo vseh vaših predlogov!

Skupaj zgradimo ZLATO POT 
Občine Radlje ob Dravi.

Alan Bukovnik, 
župan

Več o projektu si poglejte na:  
www.zlatikamen.si

DRAGE OBČANKE IN OBČANI 
HVALA, 

da ste z nami kreirali zgodbo o uspehu in pripomogli, 
da je naša občina izmed vseh slovenskih občin dosegla 

4. mesto 
v projektu Zlati kamen.

1. BOLŠJI SEJEM NA 
DOBRAVI
Bolšji sejem na Dobravi bo v nedeljo, 25. mar-
ca 2011, od 9. do 12. ure na igrišču Dobrava.
Kupovali boste lahko še uporabne stvari: 
tehnične izdelke, obleke in oblačila, knjige, …
Izkupiček od prodaje bo namenjen izgradnji 
vaškega doma Dobrava. 
Vse krajane Dobrava obveščamo, da naj stvari, 
ki so še uporabne in jih sami ne potrebujejo 
več, nastavijo pred svojo hišo, na vidno mesto, 
s traktorjem se bodo pobirale v soboto, 24. 
marca 2012, med 16. in 18. uro.
Hvala za sodelovanje in se vidimo na bolšjem 
sejmu!

KŠTD Dobrava
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Oddajte svojo zgodbo!
Ker bi radi, da prav vsi sodelujemo pri ustvarjanju tedenskih novičk Občine Radlje ob Dravi, vas vabimo, da nam najkasneje do ponedeljka do 12.00 ure 
pošljete na naslov novice@radlje.si vaše zgodbe in informacije, ki bi radi, da jih objavimo. Potrudili se bomo, da bomo upoštevali prav vse, kar pa zaradi 
ažurnosti obveščanja ne bomo utegnili objaviti, bomo dodali na naš FB profil in spletno stran Občine Radlje ob Dravi.

Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o.

V soboto, 17. marca,in nedeljo, 18. marca 
2012, je v Murski Soboti  potekalo finale 
ekipnega državnega prvenstva v namiznem 
tenisu za mladinke. Zelo dobro sta se odrezali 
Nika in Zala Veronik (Radlje ob Dravi), igralki 
Namiznoteniškega kluba Fužinar Interdis-
kont. V finale se je uvrstilo 8 ekip, razdeljeni 
so bili v dve skupini po štiri ekipe in igral je 
vsak z vsakim, prvi dve ekipi iz vsake skupine 
sta se uvrstili naprej ter se naprej borili za 
naslov prvaka. Z dobrimi igrami je ekipi, ki 
so jo poleg  Zale in Nike Veronik (Radlje ob 
Dravi) ter dveh mlajših igralk iz kluba, in sicer 
Kajzer Špele in Kadiš Leje, uspelo premagati 

OBČNI ZBOR KŠTD 
DOBRAVA
V soboto, 17. marca 2012, je ob 18. uri po-
tekal občni zbor KŠTD Dobrava.
Predstavljen je bil plan dela na področju 
kulture, športa, turizma in finančna analiza. 
Sklenili smo, da bi bilo dobro dokončati 
izgradnjo vaškega doma Dobrava. V mesecu 
maju se bomo člani KŠTD Dobrava odpravili 
na strokovno ekskurzijo v živalski vrt Du-
naj. Še naprej pa bomo skrbeli za urejeno 
vodno učno pot Dobrava, ki jo obišče vedno 
več sprehajalcev. Aktivno bomo sodelovali 
ob praznovanju občinskega praznika mes-
eca septembra, ko se bo zvrstilo kar nekaj 
športnih prireditev. Naj omenim že tradi-
cionalni tek Družina teče in nogometne 
tekme med svetniki in ekipo »Pupaludlov« 
ter »Dobrškimi frajlami«. Prav tako bomo 
še naprej ohranjali stare šege in navade, 
kot so: Miklavževanje po domovih, obisk 
Sv. Treh kraljev po domovih, rezanje plohov. 
Tudi letos bomo branili naziv najdaljšega 
»pegla« v Sloveniji, lanski je meril kar 33 
metrov.
Letos pa bomo ocenjevali tudi okolico ure-
jenih hiš in jeseni v sklopu Radeljskih dn-
evih razglasili najlepše urejeno okolico na 
Dobravi.
Veseli smo, da nas je obiskal tudi župan 
Alan Bukovnik, vsi skupaj pa si želimo še na-
prej tako dobro sodelovanje!    

Dominika Karlatec,
KŠTD Dobrava

NIKA IN ZALA VERONIK – DRŽAVNI PRVAKINJI
vse ekipe na turnirju. 
Velja omeniti, da Zala Veronik ni izgubila na 
turnirju niti enega dvoboja. To pomeni  15 
zmag in 0 porazov (15 : 0). Nika Veronik pa je 
izgubila le en dvoboj – 14 : 1. 
S takšnim rezultatom je NTK Fužinar Interdis-
kont postal državni prvak ekipno pri mladin-
kah.
REZULTATI: 
1. mesto: NTK Fužinar Interdiskont
2. mesto: NTK  Logatec
3. mesto: NTK Arigoni (Izola)

ČESTITAMO!

DELNI ZBOR ČLANOV 
INVALIDOV MDI “DRAVA” 
OBČINSKEGA ODBORA RADLJE 
OB DRAVI
10. 03. 2012 smo se invalidi Občinskega od-
bora Občine Radlje ob Dravi srečali na red-
nem delnem Zboru članov MDI “DRAVA” Ra-
dlje ob Dravi.
Zbor je potekal v lepo pripravljeni in urejeni 
Športni hiši, za kar se zahvaljujemo Občini 
Radlje ob Dravi in Javnemu zavodu ŠKTM.
Po uvodnem kulturnem programu, ki so ga 
pripravili pevke in pevci MePZ “MAVRICA”, 
in prebranem literarnem prispevku učenca 
Roka MAHERJA, smo opravili še formalni 
del zbora. Podana so bila poročila o dokaj 
uspešnem delu društva in občinskega od-
bora Radlje z realizacijo posebnih socialnih 
programov, kakor tudi finančno poročilo za 
leto 2011.

Zbor sta pozdravila tudi župan Alan BU-
KOVNIK in predsednica Sveta za invalide pri 
občinskem svetu mag. Darinka KOVŠE KETIŠ. 
Župan se je prisotnim zahvalil za dobro oprav-
ljeno delo ter nanizal kar nekaj novosti, ki jih 
pripravlja občina v sklopu projekta OBČINA 
PO MERI INVALIDOV. Po uradnem delu zbo-
ra je sledilo prijetno druženje v pogovoru, z 
glasbo in prijetnim druženjem.

Alojz CIFER,
Predsednik MDI Drava

PRIREDITEV V SPOMIN 
MIHAELI MRAVLJAK
Društvo upokojencev Radlje vljudno 
vabi vse občane na Prireditev v spomin 
Mihaeli Mravljak, ki bo v nedeljo, 25. 
marca, ob 17. uri v večnamenski dvorani 
v Vuhredu. 
Z vašo udeležbo boste spominsko 
srečanje obogatili.

Društvo upokojencev


